
 عاجل| وزارة االستثمار والتعاون الدولي :االتفاقیات التي شهد السید رئیس الجمهوریة وولى

 عهد السعودیة توقیعهم تهدف القامة مشروعات  استثماریة ضخمة بین البلدین

 تأسیس صندوق مصرى سعودي بإجمالي مبلغ ١٦ ملیار دوالر لضخ االستثمارات السعودیة فى

 عدد من محافظات مصر منهم جنوب سیناء والعلمین

 تبادل فرص األعمال واالستثمار  لزیادة االستثمارات المتبادلة بین البلدین

 
 أكدت وزارة االستثمار والتعاون الدولي بان االتفاقیات ومذكرات التفاهم التى شهد السید الرئیس عبد الفتاح السیسي وصاحب

 السمو الملكى األمیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود ولي عهد المملكة العربیة السعودیة توقیعها بین وزارة االستثمار

 والتعاون الدولي والجانب السعودى  بهدف التعاون المشترك فى إقامة المشروعات االستثماریة ودفع التعاون الثنائي فى القطاع

  التنموي من خالل المشروعات االستثماریة الضخمة بین البلدین.

 وذكرت الوزارة بأن االتفاقیات الموقعة هي  االتفاق المعِدل التفاق إنشاء صندوق سعودي مصري لالستثمار الوزارة وصندوق

 االستثمارات العامة في المملكة العربیة السعودیة، حیث سیتم تأسیس الصندوق بإجمالي مبلغ ١٦ ملیار دوالر لضخ االستثمارات

 السعودیة فى تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر، على أن یتم اختیار المشروعات من خریطة مصر االستثماریة التى

  أعدتها الوزارة بالتنسیق مع باقى الوزارات والهیئات الحكومیة.

 وأكدت الوزارة أن هذا االتفاق في إطار حرص الحكومة المصریة على زیادة معدالت التنمیة االقتصادیة في مصر من خالل

 تحفیز االستثمارات األجنبیة المباشرة لمصر، والتركیز على تنمیة المحافظات األقل نموا لتحقیق طفرة اقتصادیة تعمل على

 تحسین حیاة المواطنین من خالل توفیر فرص العمل وزیادة مجاالت النشاط االقتصادي.

 وأوضحت الوزارة انه سوف یتم تفعیل هذا الصندوق بعد إتمام كافة اإلجراءات الدستوریة الالزمة كما هو متبع في جمیع

 االتفاقیات الدولیة التي یتم إبرامها لتمویل المشروعات التنمویة في مصر، وسوف یتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبین

 المصري والسعودي یتولى وضع الخطط االستراتیجیة ومتابعة تنفیذ المشروعات بشكل یعمل على زیادة فعالیة األدوات

 االستثماریة للصندوق.

 وأشارت الوزارة الي أنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن تفعیل الصندوق السعودي المصري لالستثمار بین الوزارة وصندوق

 االستثمارات العامة في المملكة العربیة السعودیة، كما وقعت برنامج تنفیذي للتعاون المشترك لتشجیع االستثمار بین الهیئة العامة

 لالستثمار والمناطق الحرة في جمهوریة مصر العربیة، والهیئة العامة لالستثمار في المملكة العربیة السعودیة، بهدف تبادل

 فرص األعمال واالستثمار  لزیادة االستثمارات المتبادلة بین البلدین، لتسهیل التعاون في مجال االستثمار وتبادل القوانین

 والتشریعات واللوائح وكافة التطورات المتعلقة بمناخ االستثمار في كال البلدین وعقد منتدیات وورش عمل ولقاءات مشتركة عن

 االستثمار وتبادل بعثات األعمال بین الطرفین لتشجیع االستثمار وتنظیم اللقاءات التوافقیة بین رجال األعمال والشركات في

 البلدین، والعمل على إزالة الصعوبات التي قد تعوق تنفیذ االستثمارات التي ینفذها مستثمري أي من الجانبین لدى الجانب األخر.

 وأكدت الوزارة أن الهدف هو تحقیق التكامل االقتصادى واالستثمارى علي المستوي الثنائي بین البلدین بما یحقق مصالحهما

 المشتركة ویعود بالخیر علي شعبي البلدین، وكذلك علي مستوي المنطقة لخلق تكامل إقلیمي تنموي.

 ومن الجدیر بالذكر أن االتفاق ركز على استهداف منطقة جنوب سیناء ومدینة العلمین لالستفادة من التطویر المنطقة كأحد

 المناطق األكثر اجتذابا لالستثمارات والسیاحة دولیا مما سیعمل على ترویج أنشطة السیاحة واالستثمار في هذه المنطقة بما

 یجعلها مركزا عالمیا یساهم في تعزیز نمو االقتصاد المصري.

 

 


